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1 Sammanfattning 

Dessa regler ska stötta dig som systemägare av ett IT-stöd och/eller 
informationsägare vid valet att använda en molntjänst. Här framgår vilka 
aktiviteter som måste genomföras och vad man behöver tänka på innan man 
anskaffar en molntjänst. För mer stöd kring bedömningen av molntjänst, kan 
man läsa SKR:s vägledning Molntjänster och konfidentialitetsbedömning1. 
 
Att lägga ut sin IT-drift till en extern leverantör i en molntjänst innebär 
också att man flyttar verksamhetens information till en extern part. 
Informationen är kärnan i din verksamhet och omfattas av olika lagar man 
behöver ta hänsyn till, exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen. 
Innehåller informationen personuppgifter som förs utanför EU/EES ska man 
säkerställa att personuppgifterna får skydd enligt dataskyddsförordningen. 
 
Därför behöver du vara en aktiv kravställare och beställare om du väljer att 
använda en molntjänst. Du behöver vara medveten om riskerna som det 
innebär att lägga ut informationen till en extern part och du måste ha 
säkerställt att informationen hanteras på ett säkert och korrekt sätt samt följa 
upp hanteringen över tid.  
 

1.1 Definition av begreppet molntjänst 
I dessa regler definierar vi molntjänster som samtliga driftformer av IT som 
sker utanför kommunkoncernens nätverk. 
 

2 Aktiviteter innan val av molntjänst 

Inför ett inköp eller införande ska man ta hänsyn till Sundsvalls kommuns 
strategier, riktlinjer och regler samt verksamhetens andra relevanta 
styrdokument. Samtliga avsnitt i detta dokument ska gås igenom så det finns 
en tydlig plan för hur systemet och informationen i det ska hanteras från 
införande till avslut av tjänst. 
 

2.1 Behovsanalys 
Samtliga införskaffanden av nya IT-stöd ska skickas in som ett 
utvecklingsärende till avdelningen för digitalisering och innovation. I 
samband med ett utvecklingsärende genomförs en behovsanalys utifrån 
Sundsvalls kommuns IT-strategi och att det är en förändringsaktivitet. Vill 
man använda en molntjänst som redan finns inom kommunkoncernen 
behöver man fortfarande gå igenom samtliga aktiviteter i detta dokument för 

                                                 
1 Länk finns på https://utveckling.sundsvall.se 
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att man ska vara säker på att molntjänsten är lämplig att användas för 
informationen som är tänkt att hanteras i molntjänsten. 
 

2.2 Informationskartläggning och roller 
Konstatera vilken information som molntjänsten är tänkt att hantera och 
vilka processer den är tänkt att stötta. Involvera relevanta resurser som är 
insatta i verksamheten och som vet hur informationen hanteras och hur 
informationen får hanteras, till exempel chefer, medarbetare och 
informationssäkerhetssamordnare vilket ger stöd i de kommande stegen 
informationssäkerhetsklassning och riskanalys. I samband med 
kartläggningen klargör man även ägarskapet av informationen för att veta 
vilka som har ansvar för vad och dokumenterar det 
informationsförvaltningsplanen2.  
 
Systemägare- Ansvarar för att de krav som ställs på informationssäkerhet 
beaktas i samband med anskaffning, administration, utveckling drift och 
avveckling av IT-system. I systemförvaltningsmodellen beskrivs mer vilket 
ansvar systemägaren har. 
 
Informationsägare- Ansvarar för att informationen som finns i molntjänsten 
får ett korrekt skydd. Informationsägaren är den som beslutar om 
skyddsnivå för informationen och ansvarar för att 
informationsförvaltningsplanen tas fram. 
 

2.3 Informationsklassning 
När kartläggningen är klar ska en informationssäkerhetsklassning3 
genomföras av informationen som ska hanteras inom IT-stödet. En 
klassning innebär att ni som verksamhet bedömer informationen som 
hanteras inom IT-stödet utefter fyra perspektiv: 
 

 Riktighet – vikten av tillförlitlig, korrekt, fullständig information 
 Konfidentialitet–  vikten av åtkomstbegränsning 
 Spårbarhet  – vikten av att kunna spåra olika händelser 
 Tillgänglighet– vikten av tillgång till informationen inom önskad tid 

Utifrån informationssäkerhetsklassningen får ni reda på vilken skyddsnivå 
informationen får och vad som är viktigt att hantera utifrån den 
informationen. Exempelvis kanske inte informationen innehåller några 

                                                 
2 Mall för informationsförvaltningsplan finn på utveckling.sundsvall.se 
3 Läs Instruktion för informationssäkerhetsklassning och riskanalys för stöd i 
informationsklassningen 
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känsliga uppgifter men det är väldigt viktigt att den finns tillgänglig för 
verksamheten.  
Här kan man ta hjälp av befintlig informationshanteringsplan, där 
klassningen redan är gjord.  
 
Läs mer om hur man gör en informationssäkerhetsklassning i Sundsvalls 
kommuns instruktion4 för informationssäkerhetsklassning och riskanalys 
eller verktyget KLASSA från SKR.  
 
Verktyget kan nås på adressen https://klassa-info.skl.se/. 
 

2.4 Riskanalys- bedömning av användande av molntjänst 
För att kunna ställa rätt säkerhetskrav behöver man genomföra en riskanalys 
utifrån vilken skyddsnivå information har som tjänsten ska hantera. Det kan 
även vara så att man bedömer att viss information inte får hanteras i tjänsten 
eller att det inte är lämpligt överhuvudtaget att använda en molntjänst. 
Riskanalysen ska utgå ifrån vilken typ av information som ska hanteras, 
vilken skyddsnivå informationen har och hur kritisk informationen är för 
organisationen. Man behöver konstatera vilka lagstiftningar och regelverk 
som gäller för informationen och ta hänsyn till detta. 
 

 
Bilden visar processen för att bedöma om en molntjänst är lämplig att 
använda för den tilltänkta informationen.  
 

2.5 Kravställning 
Kravställ på leverantör utifrån informationssäkerhetsklassning och vad som 
framgått av riskanalysen. Kravställningen ska vara på rätt nivå utifrån vilken 

                                                 
4 Se utveckling.sundsvall.se 
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information som hanteras och lagras i lösningen. Dessa krav rör allt från 
vilka personer som har åtkomst till er information, den fysiska säkerheten 
runt informationen till tekniska krav på molntjänsten.  
 
Denna kravställning skall ske oavsett om det är inom en upphandling eller 
om det är ändring av driftform inom ett befintligt avtal. 
 
En bruttolista över tekniska- och informationssäkerhetskrav är framtagen 
inom Sundsvalls kommun, tillsammans med en instruktion för hur den ska 
användas. Denna används för att ta fram relevanta krav vid 
upphandling/kravställning av funktion eller tjänst som kräver ett IT-stöd 
eller vid upphandling av ett rent IT-stöd. 
Man kan även använda KLASSA:s kravlista som underlag. 
 

2.6 Informationens livscykel 
Man behöver säkerställa att leverantören uppfyller kraven enligt avtal över 
tid. Därför är det starkt rekommenderat att genomföra eller beställa en 
revision av leverantörens hantering av information enligt gällande avtal. Det 
kan innebära att en extern part besöker leverantören fysiskt och granskar om 
de lever upp till de krav som de åtagit sig att uppfylla. Denna revision är din 
verksamhets sätt att kontrollera att er information hanteras på ett korrekt 
sätt. Säkerställ innan avtal skrivs att leverantören godkänner revisioner och 
på vilket sätt detta ska ske.  
 
Även ägarskap och nyttjanderätt av informationen behöver fastställas innan 
tjänsten avtalas. Det ska också finnas en plan för hur informationen ska 
hanteras vid ett avslut av tjänsten. 
 

2.7 Upprätta avtal 
Först när leverantören bekräftat att de lever upp till samtliga krav som ställs 
kan ett avtal knytas, avtalet ska innehålla alla ställda krav och om 
personuppgifter hanteras ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Detta 
avtal ska vara enligt Sundsvalls kommuns mall som baseras på SKR:s mall 
för personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Om det är inom en upphandling är detta en relativt given process, men om 
ändring av driftform sker under ett befintligt avtal skall även detta avtal 
uppdateras utefter de nya förutsättningarna och den nya kravställningen. 

3 Införande 

När det förberedande arbetet är färdig, behöver man planera för ett 
införande. Detta är ett viktigt steg för att tjänsten ska användas som det är 
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tänkt och fylla sitt syfte. Ofta handlar ett införande om ett ändrat arbetssätt 
för medarbetarna och utbildningar behöver tas fram och genomföras. 
 

3.1 Hanteringsregler och rutiner 
Verksamheten behöver ta fram rutiner och regler för vilken information som 
ska hanteras i systemet och även hur den ska hanteras. Det är den enskilda 
medarbetaren som har ansvaret för att ingen obehörig information läggs in 
och att man följer uppsatta rutiner. Detta behöver vara tydligt och väl 
kommunicerat, till exempel genom utbildning av användarna. 
 

3.2 Förvaltningsorganisation  
En systemförvaltare behöver utses, vid behov behöver en 
förvaltningsorganisation tillsättas och en systemförvaltningsplan behöver 
upprättas om det inte redan finns vilket beskrivs mer i kommunens 
systemförvaltningsmodell 
 

3.3 Börja använda tjänsten 
Ingen information får flyttas till eller skapas inom ett IT-stöd som levereras 
som molntjänst förrän samtliga aktiviteter är genomförda. Är inte 
aktiviteterna slutförda finns det en risk att man bryter mot lagar och 
förordningar för hur information och personuppgifter får hanteras inom er 
verksamhet. 
 


